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Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 

2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 

3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Eskertzekoa litzateke, Jauna, 
Jainkoak aukeratu egin nauala jakitea 
eta eginkizun ez txiki baterako gainera. 
Baina ez dakit nigan horrela dan, 
badot barruan holango bildur bat… 
 
Nire inguruan gero eta motelagoa da sinismena 
edo, behintzat, Jainkozaletasuna agertzea; 
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Damu-otoitza 
Sarriegitan jokatzen dogu Jainkoaren maitasuna 
eta parkamena irabazi behar izango bagenduz 
lez, Jainkoak, maite gaitulako, ezagutzen gai-
tula eta bere errukian hartzen gaitula konturatu 
barik. Agertu daigun gure damutasuna: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren maitasunera irekitzen 

gaituzuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren errukiaren barri emo-

ten deuskuzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, alkarri bide emon behar deutso-

gula irakasten deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
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—Elizearen alde: gaurko mundu honen erdian 
eta gaurko gizakiarentzako Jesukristoren au-
torle agertu daiten eta harengana erakarri 
daizan jainkozale guztiak, egin daigun otoitz. 

 

—Jesukristoren izenean bateatu guztien alde: 
izan daien sinismenean hezteko aukerea Je-
sukristoren testigu sutsuak izan daitezan eu-
ren inguruetan, egin daigun otoitz. 

 

—Eliz alkarteetan zerbitzuren bat garatzen da-
ben guztien alde: Bateatzailearen antzera, 
laguntzaileak onartzen eta beste batzuei ere 
leku egiten jakin daien, egin daigun otoitz. 

 

—Sinismena ume mailan edo eskari mailan, ar-
durakidetasunetik urrun, bizi dabenen alde: 
Bateatzaileagandik ikasi daien Jesukristo mai-
tatzeak ha iragartea, haren testigu edo au-
torle izatea eskatzen dauala, egin daigun 
otoitz. 

 

—Alkarturik gagozenon alde: gaurkotasunez bizi 
izan daigun Jesusenganako maitasuna eta 
gure jainkozaletasuna, geure inguruetan au-
torle edo testigu izaten jakinez, egin daigun 
otoitz. 
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eta bihotz-maminean dot zure legea. 
Iragarri dot batzar nagusian zure salbamena, 
ezpanik ez dot itxi, badakizu, Jauna. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Norentzat ete dira berbok, Jainkoak agertzen dauan gurari 
hau: profetearentzat baino ez, ala geu guztiok ere sartzen 
gara Jainkoaren gurari honetan? Hartu daiguzan Jainkoaren 
guganako uste ona agertzen daben berbok geuretzako lez, 
eta barri on lez. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 49, 3. 5-6) 
Jaunak esan eustan: 
«Zu nire zerbitzaria zara, Israel, 
zure bidez agertuko dot neure ospea». 
Orain honan berba egiten dau Jaunak, 
amaren sabelean eratu ninduanak 
bere zerbitzari izateko, 
Jakoben leinuak Beregana bihurtuazoteko 
eta Israel herria batzeko. 
Ohorez jantzi nau Jaunak 
eta neure Jainkoa izan dot indar. 
Jaunak esan deust: 
«Ez da nahiko zu nire zerbitzari izatea, 
Jakoben leinuak berreregiteko 
eta Israelen bizirik geldituak bihurtuazoteko. 
Nazinoen argitzat ezarriko zaitut, 
nire salbamena lurraren azken mugaraino heldu daiten». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Sinistunak deituak dira, herri bat osotzeko Jesukristoren 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok: ondo etorri. 
Liturgiak urtean zeharreko domeketan Jesukris-
torengana erakarri gura izango gaitu, ha ezagutu 
daigun eta, ezagutuz, maitatu daigun, eta, mai-
tatuz, gure bizikerea haren bizikerearen antze-
koa egin daigun; hau da: Jainkoaren gogoko bi-
zikerea. 
Gaurkoan Jainkoak aukeratuak garala ospatuko 
dogu, maite-maite gaitula eta gugan uste ona 
dauala. Eta baita jarrera bat ere ikusiko dogu: 
Gurea, bidea prestatzea bada, datorrenari leku 
egin behar deutsogula geure buruak baztertuz… 
Hauxe apaltasuna! 
Emon deiogun hasierea elizkizunari abesti ar-
tean. 
 
 
Sarrera-abestia 

 
ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 

1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 
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elizkizunak gero eta urrituagoak dira 
eta badirudi sinismenak ez deutsola askori ardura. 
 
Zelan bizi izan daiket, Jauna,  
Jainkoaren aukeratua izate hau? 
Zelan bizi daiket zugan dodan uste ona 
nire ingurukoak ere kutsatzeko eran? 
 
Emoidazu Bateatzailearen leuntasuna; 
emoidazu Jainkoaganako uste ona, 
otoitzean lantzen eta indartzen dana, 
eguneroko lanean isiltasunez agertzen dana. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 39,2 eta 4ab.7-8a.8b-10 

 
 

R/. Hemen nozu, Jauna, zure nahia egin dagidan. 
 
Itxaron dot Jaunagan, itxaron, 
makurtu jat eta nire oihua entzun dau. 
Ahoan eresi barri bat ipini deust, 
gure Jainkoarentzat gorespena. R/. 
 
Opari eta eskeintzarik ez dozu nahi izan, 
baina belarriak edegi deustazuz. 
erre-opari eta hoben oparirik ez dozu eskatu; 
orduan esan dot nik: «Hemen nozu». R/. 
 
Liburuan nitaz hau dago idatzita: 
egin dagidala zure nahia. 
Ene Jainko, gogozko jat hori, 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 

 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 



—   6   — 

testigu izateko… Entzun deiogun Paulori berak egiten dauan 
autortza. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunaren hasierea   (1 Ko 1, 1-3) 
Nik, Paulok, Jainkoak holan nahirik eta berak deiturik, Jesu 
Kristoren apostolu nazan honek, eta Sostenes anaiak Korinton 
dagoan Jainkoaren eleiz alkarteari: grazia zuei eta bakea 
gure Aita Jainkoagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik 
Jesu Kristok sagaratu zaitue eta Jainkoak bere herri santu 
izateko deitu, edozein lekutan Jesu Kristo gure Jaunari dei 
egiten deutsoen guztiekin batera, honeek eta guk Jaun bat 
bera onartzen dogu-eta. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Zer erakusten deusku ezer baino lehenago Ba-
teatzaileak egiten dauan autormenean? Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 1, 29-34) 
 
Hurrengo egunean, ikusi eban Joan Bateatzai-
leak Jesus beragana etorten eta esan eban: 
«Hona hemen Jainkoaren Bildotsa, hona mun-
duko pekatua kentzen dauana. Honi buruz esan 
neban nik: "Nire ondoren badator gizon bat, nire 
aurrea hartu deustana, ni baino lehenagotik 
zan-eta". Neuk ere ez neban ezagutzen; baina ni 

—   7   — 

urez bateatzera etorri banaz, Ha Israeli agertu 
ekion izan da». 
Eta autormen hau egin eban Joanek: «Espiritua 
ikusi dot uso-irudian zerutik jaisten, eta haren 
gainean gelditzen. Neuk ere ez neban ezagu-
tzen; baina urez bateatzera bialdu ninduanak 
esan eustan: "Espiritua jaisten eta gainean gel-
ditzen jakola ikusten dozuna, Ha da Espiritu 
Santuaz bateatzen dauana". Neuk ikusi dot eta 
autortzen Hauxe dala Jainkoaren Semea». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
†    Jesusen jarraitzaile izatea ha bizitzaz eta 
hitzaz ere autortzea da. Eta autorlea ere Espiri-
tuaz jantzia da Jainkoaren erreinuko ezauga-
rriak egiteko. Hartu daigun indar otoitzean, eta 
eskatu… 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 


